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                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 23-04-2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

          Άνοιξη, 18 Απριλίου 2018 

           Αρ. Πρωτ.: 14494 

Δ/νση: Κανάρη 3, τ.κ. 14569 Άνοιξη 
Πληροφορίες: Όλγα Καψούρου 
e-mail: kapsourou@dionysos.gr 
τηλ.: 2132139807/ fax:2132139822 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Θέμα: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για την υλοποίηση 

του 4ου Φεστιβάλ Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών και την 1η Συνάντηση Σχολικών 

Χορωδιών Δήμου Διονύσου 

 
Για 4η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται το Φεστιβάλ Παιδικών – Νεανικών χορωδιών του Δήμου Διονύσου, 

ένα Φεστιβάλ που πλέον τείνει να γίνει θεσμός.  
Στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί και η 1η Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου. 

Συγκεκριμένα θα συμμετέχουν πολλά χορωδιακά σχήματα, όπως οι χορωδίες του Γυμνασίου Αγ. Στεφάνου,  

του Γυμνασίου Άνοιξης, του Γυμνασίου Δροσιάς, του Γυμνασίου Κρυονερίου, του Λυκείου Δροσιάς, του 1ου  
ΕΠΑΛ Διονύσου “Ζήνων”, του Αρσακείου, η παιδική – νεανική χορωδία Δήμου Διονύσου, η χορωδία 

“Επτάχορδη Λύρα” Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου, καθώς επίσης και η χορωδία CON ANIMA – ΕΡΓΑΝΗ Γέρακα. 
Ο θεσμός αυτός στοχεύει στην ενθάρρυνση και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, όπου μπορεί να ανθίσει η 

συλλογική μουσική έκφραση των παιδιών & εφήβων των σχολικών μας μονάδων, με σκοπό να τους δώσει τη 

δυνατότητα να αναδείξουν τη μουσική τους δεξιότητα και να συναντήσουν άλλες παιδικές και νεανικές 
χορωδίες, προσφέροντας ταυτόχρονα σε όλους εμάς υπέροχες μελωδίες. 

Φέτος, επίσημος προσκεκλημένος καλλιτέχνης στα πλαίσια του Φεστιβάλ θα είναι ένας εκ των κορυφαίων 
Ελλήνων δημιουργών, ο συνθέτης κος Γιώργος Χατζηνάσιος, ο οποίος  συνοδευόμενος από τους 

καταξιωμένους τραγουδιστές Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Άννα Κατσούλη και Ιωάννα Καρανίκα, θα 
συναναστραφεί με τα παιδιά και θα παρουσιάσει ένα μικρό πρόγραμμα με μουσικές και τραγούδια από την 

άφθαρτη στο χρόνο καλλιτεχνική του δημιουργία. Στο τέλος του Φεστιβάλ θα υπάρξει ένα κοινό μουσικό 

θέμα, το γνωστό τραγούδι “ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ” Γ. Χατζηνάσιου - Μ. Μπουρμπούλη, το οποίο θα 
τραγουδηθεί από τις χορωδίες μαζί με τον συνθέτη και τους τραγουδιστές του. 

Βασικός άξονας του Δήμου Διονύσου είναι η διάδοση της μουσικής γνώσης σε όσο το δυνατόν περισσότερα 
παιδιά, αλλά και η ανάδειξη των μουσικών ταλέντων της περιοχής μας, προσθέτοντας ακόμα ένα λιθαράκι 

στο θέμα Πολιτισμός. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 05 Μαίου 2018 και ώρα 18:00 – 22:00, στο αμφιθέατρο των 
Τοσιτσείων – Αρσακείων Εκάλης στην Άνοιξη, το οποίο ευγενώς μας παραχώρησε χωρίς αντίτιμο για το 

σκοπό αυτό η Φιλεκπαιδευτική Εταιρία. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 5.560,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  

 

Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
 Αμοιβή για τη συμμετοχή συνθέτη (Γιώργος Χατζηνάσιος) και των τραγουδιστών του (Παναγιώτη 

Ραφαηλίδη, Άννα Κατσούλη, Ιωάννα Καρανίκα) 

 Έξοδα Παραγωγής - Αμοιβή για την Ορχήστρα της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου: 

Πιάνο: Θεοδώρα Τσίγκου, Keyboard: Ηλίας Αργυρόπουλος, Μπάσο: Γιώργος Κωστόπουλος, Drums: 
Δημήτρης Βαρζαμπετιάν, Φλάουτο: Μαρίνος Χατζάρας, Χορογράφος Άννα Λιαμή, Βοηθός 

χορογράφου: Σταυρούλα Μουμτζόγλου, για την προετοιμασία της συναυλίας με extra πρόβες. 
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 Αφίσες, προγράμματα, προσκλήσεις που θα καλυφθούν από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα 

έντυπα 

 Αναμνηστικές πλακέτες στις συμμετέχουσες χορωδίες που θα καλυφθούν από τη σχετική ετήσια 

σύμβαση  
 Ηχητική κάλυψη της αίθουσας που θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα 

ηχοφωτιστικά  

 Μικρό κέρασμα για τους χορωδούς, τον συνθέτη και τους συνεργάτες του, που θα καλυφθεί από την 

ετήσια σύμβαση ανάθεσης για το catering 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ΄αριθμ. 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος του Ζ κλιμακίου, που με μία 
σειρά πράξεών του έκανε δεκτά τα εξής: Το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) 
“Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που 

ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το 

Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του” και σύμφωνα με το άρθρο 72  “Η Οικονομική 
Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα 

έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις 

απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)”, 
2. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης 

των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις 
αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην 

αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας 

ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ 
εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά 

επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή, 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου” 

4. Το εδ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006) “Πιστώσεις που είναι 
γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί 

να διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που 

αφορούν: α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές 
εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με 

την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών 
συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του” 

5. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016)”, 
6. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 2, β, οι οποίες 

ορίζουν ότι για τους λοιπούς φορείς της «Γενικής Κυβέρνησης», στους οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. 
Α΄ Βαθμού (σύμφωνα με παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση της απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης 
από το αρμόδιο όργανο του φορέα 

7. Το άρθρο 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την 

έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61» 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 εδ. βαα του Ν. 4412/2016 “………στόχος της σύμβασης είναι η 

δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,…..” 
9. Την υπ΄αρίθμ. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) ΑΔΣ σχετικά με την Έγκριση του Προϋπολογισμού Δήμου 

Διονύσου ο.ε. 2018, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 103503/36449/22-01-2018 Απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο 
Δήμο 3218/25-01-2018, 

10. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 
το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 18REQ002965205 

11. Την υπ’ αριθμ. 782/9160/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην 

Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κα Αναστασία Στασινοπούλου, 
12. Το από 16-04-2018 (αρ. πρωτ 14299/17-04-2018 Δήμου Διονύσου) Αίτημα της μαέστρου της παιδικής – 

νεανικής χορωδίας Δήμου Διονύσου 
13. Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και η 

διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του 4ου Φεστιβάλ Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών και την 1η 



 3 

Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημοτικού 

Συμβουλίου, 
 

Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

 
1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης του 4ου Φεστιβάλ Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών και την 1η Συνάντηση 

Σχολικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου. 
2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 4ου Φεστιβάλ Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών και την 1η Συνάντηση 

Σχολικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου. 

3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.720,00€ συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με 
απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), στην εταιρεία “ARTE ATENE – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝ. 

ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ” (Προβολή & Διοργάνωση Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων) για την επιμέλεια, παραγωγή και 
εκτέλεση με τον Γιώργο Χατζηνάσιο (και τους συνεργάτες του Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Άννα Κατσούλη, 

Ιωάννα Καρανίκα) το Σάββατο 05 Μαΐου 2018, σε βάρος του 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018 που κρίνεται απαραίτητη, 

προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση. 

 ARTE ATENE – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝ. ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ (Προβολή & Διοργάνωση Καλλιτεχνικών 

Εκδηλώσεων) Διεύθυνση: Φωτίου Κορυτσάς 17 Υμηττός, τ.κ. 17237 ΑΦΜ: 036965540 ΔΟΥ: Αγίου 
Δημητρίου, έναντι αμοιβής 3.720,00 € συμπ. ΦΠΑ  

4. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.840,00€ συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με 
απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016), στον μουσικό “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΑΛΚΑΝΗ” για την 

επιμέλεια ορχήστρας, (Πιάνο: Θεοδώρα Τσίγκου, Keyboard: Ηλίας Αργυρόπουλος, Μπάσο: Γιώργος 

Κωστόπουλος, Drums: Δημήτρης Βαρζαμπετιάν, Φλάουτο: Μαρίνος Χατζάρας, Χορογράφος Άννα Λιαμή, 
Βοηθός χορογράφου: Σταυρούλα Μουμτζόγλου,) την εκτέλεση του προγράμματος και τη διδασκαλία της 

χορογραφίας της παιδικής χορωδίας, το Σάββατο 05 Μαΐου 2018, σε βάρος του 15.6471.0003 µε την 

ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018 που κρίνεται 
απαραίτητη, προκειμένου να διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση 

 “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ”, (μουσικός), Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 2 Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 19600, 

ΑΦΜ: 017832367, ΔΟΥ: Ελευσίνας,  έναντι αμοιβής 1.840,00 € συμπ. ΦΠΑ. 

5. Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις ηχοφωτιστικών, catering, αναμνηστικών 
πλακετών και εκτύπωσης εντύπων. 

 

 
 
 
Συνημμένα  
Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
 
Εσωτ. Διανομή   

1. Γρ. κ. Δημάρχου 
2. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών 

 
 

 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 


